CERTYFIKATY PRODUKTÓW DR. BRONNER’S
Niezależna certyfikacja zewnętrznych i niezależnych firm gwarantuje, że
nasze produkty
kty spełniają najwyższe standardy zrównoważonego
rozwoju ekologicznego i społecznego.
USDA Organic
Produkty Dr. Bronner’s są certyfikowane jako produkt organiczny USDA
zgodnie z normami Narodowego Programu Ekologicznego (NOP), są to
te same standardy, którym
rym konsumenci ufają przy certyfikacji
ekologicznej żywności. Produkty z ponad 95% organicznymi
składnikami są opatrzone etykietą USDA ( nasze mydła Organic
Sugar), a nasze mydła ( Pure Castile 18w1) są ponad 90% ekologiczne i
zawierają deklarację „Made wi
with Organic Oils”.
Oregon Tilth Certified Organic
Organiczny certyfikat Oregon Tilth jest nadawany przez organizację non
nonprofit, która promuje zdrowe biologicznie i sprawiedliwe społecznie
rolnictwo.
W produkcji Dr. Bronner’s współpracujemy z naszymi dos
dostawcami
tawcami i
rolnikami na całym świecie - w Ghanie, Indiach, Samoa i Sri Lance - w
celu poprawy ich warunków życia, jednocześnie regenerując glebę. Nasz
zespół ds. Operacji specjalnych koncentruje się na edukacji i praktykach,
które zwiększają żyzność gleby i materię organiczną, zwiększając plony i zyski
drobnych rolników.

Fair for Life
Nasze główne składniki są oznaczone certyfikatem sprawiedliwego handlu
Fair Trade, Fair for Life. Program certyfikujący sprawdza, czy etyczne
warunki pracy i uczciwe ceny są d
dostarczane
ostarczane w całym łańcuchu dostaw.
Dr. Bronner’s był pierwszą firmą, która ustanowiła certyfikowane
łańcuchy dostaw sprawiedliwego handlu dla oleju kokosowego i oleju
palmowego.

NSF: Produkty
rodukty do pielęgnacji osobistej zawierają składniki organiczne
Pasta do zębów firmy Dr. Bronner
Bronner’s posiada certyfikat NSF / ANSI 305, co
oznacza, że zawiera co najmniej 70 procent certyfikowanych składników
organicznych.

Skaczący królik
Produkty i składniki Dr. Bronner’s nigdy nie są testowane na zwierzętach,
dlatego kwalifikują
ifikują się do certyfikacji przez program „Skaczący królik”
Koalicji na rzecz informacji konsumenckiej o kosmetykach (CCIC - Coalition
for Consumer Information on Cosmetics ).
Vegan
Etykieta Vegan Society oznacza
nacza międzynarodowy standard produktów i
usług wegańskich. Produkty wegańskie nie zawierają żadnych
produktów zwierzęcych ani produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego i że w procesie produkcyjnym nie wykorzystuje się żadnych
produktów zwierzęcych. Wsz
Wszystkie
ystkie nasze produkty, z wyjątkiem balsamu do ust i
balsamu do ciała (zawierają
zawierają wosk pszczeli) , są w 100% wegańskie.

Non-GMO Project
Produkty Dr. Bronner’s nie zawierają żadnych genetycznie
modyfikowanych składników / organizmów (GMO). Weryfikacja
bez GMO gwarantuje, że nasze produkty i składniki są wolne od
inżynierii genetycznej lub zanieczyszczenia GMO.

NATRUE
NATRUE to międzynarodowe stowarzyszenie non
non-profit
profit z siedzibą w
Brukseli, którego celem jest ochrona i promocja ekologicznych i
naturalnych kosmetyków na całym świecie. Sprawdzają najwyższą
jakość surowców
rowców i ich staranne przetwarzanie.
NATRUE przypisuje trzy poziomy kwalifikacji.
Kosmetyki naturalne: Składniki są pochodzenia naturalnego, ale nie muszą być
certyfikowane ekologicznie.
Naturalne kosmetyki z zawartością organiczną: kosmetyki naturalne z co
najmniej 70% surowców pochodzących z certyfikowanego rolnictwa
ekologicznego i / lub kontrolowanej zbiórki dzikiej.
Kosmetyki ekologiczne: kosmetyki naturalne z co najmniej 95% surowców
pochodzących z certyfikowanego rolnictwa ekologicznego i / lub kont
kontrolowanego
zbioru dzikiego.
Dr. Produkty Bronner posiadają certyfikaty najwyższej jakości kosmetyków
ekologicznych.

BDIH
Niemiecki znak kontrolny „K
„Kontrolowane kosmetyki naturalne”
testuje wykorzystanie naturalnych surowców, procesy produkcyjne
oszczędzające zasoby, optymalną biodegradowalność produktów i
wykorzystanie opakowań z recyklingu. Organizacja non
non-profit
profit dla
wszystkich producentów, którzy są zainteresowani efektywnym
rozwiązywaniem swoich pytań i problemów.

WFTO
WFTO
O to międzynarodowa organizacja, której celem jest poprawa
sytuacji społecznej producentów znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji, promowanie współpracy organizacji sprawiedliwego
handlu i promowanie większej sprawiedliwości w handlu
światowym.

B Corp
Certyfikat B Corps ™ jest nadawany firmom profit, certyfikowanym przez
organizacje non-profit
profit B Lab, które spełniają rygorystyczne normy
dotyczące efektywności społecznej i środowiskowej, odpowiedzialności i
przejrzystości.

OK Kosher
Dr. Bronner’s Virgin Coconut Oil is certified kosher. Final products, along with our
manufacturing processes, comply with a strict policy based on kosher food
laws, including cleanliness, purity, and quality.
Olej kokosowy Dr. Bronner’s jest certyfikowa
certyfikowany
ny jako koszerny. Produkty
końcowe, wraz z naszymi procesami produkcyjnymi, są zgodne z surową
polityką opartą na koszernych przepisach dotyczących żywności, w tym
czystości i jakości.

